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                                        مباني هنرهاي تجسمي

  .دارد. . . . . . . . . هاي خود قرار گيرد حالتي   رأسازو چنانچه بر يكي . . . . . . . . . . اش قرار بگيرد حالتي  االضالع چنانچه بر سطح قاعده مثلث متساوي‐۱
    ارناپايدار ـ استو)۲    استوار ـ ناپايدار و متزلزل)۱  
   ـ استوار و ايستا و لرزانناپايدار)۴    مهاجم ـ تحول و پويايي)۳  

  كنند؟ هنرمندان معموالً تركيب عناصر ونيروهاي بصري كار خود را بر چه اساسي ساماندهي مي‐۲
    .صورت بر اساس اندازه عناصر كنند در غير اين در مواقعي كه يك عنصر در اختيار دارند به كادر توجه مي)۱  
  . عناصر و نيروهاي بصري مورد توجهشان كل و اندازهش)۲  
  .كادر و فضاي بصري كه در اختيار دارند)۳  
  .كنند  بافت آنها نيز توجه ميهضمن اساس قرار دادن تعداد عناصر به رنگ ب)۴  

   تجسمي چيست؟نقطه در زبان هنر‐۳
  .ت اسداراي شكل و اندازه مطلق)۲  .شود فقط در آثار هنرمندان ديده مي)۱  
  .چيزي كامالً ملموس و بصري است)۴    . ذهني استمفهوم)۳  

  افتد؟ هاي مختلف و مقايسه آنها با يكديگر معموالًَ چگونه اتفاق مي در هنر تجسمي درك بافت‐۴
  ديدن و به صورت بصري)۲    لمس كردن و حس نمودن)۱  
  وجود تناسب و تعادل)۴    كشيدن و عكس گرفتن)۳  

  ؟آورد نميطح را براي بيننده بوجود كدام گزينه تجسمي از س‐۵
  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  

  كدام ريتم در طول مسير تغييراتي را به دنبال خود دارد و بيانگر نوعي رشادت كاملي است؟‐۶
  تكرار تكاملي)۴  تكرار يكنواخت)۳  تكرار متناوب)۲  تكرار موجي)۱  

  بيانگر خصوصيات كدام گزينه است؟» دهد ي م اين شكل كاملي است كه حركت جاودانه و مداومي را نشان«جمله ‐۷
  مستطيل)۴  مثلث)۳  دايره)۲  مربع)۱  

    ؟باشد نميهاي اصلي رنگ  يك از موارد زير جزء شاخصه كدام‐۸
  ته رنگ يا فام)۴  تركيب افزايشي و كاهشي رنگ)۳  شدت يا خلوص رنگ)۲  درخشندگي يا روشنايي)۱  

  تواند مشخص كرد؟  مي ام واژهروند سامان بخشيدن به يك اثر تجسمي را با كد‐۹
  تعادل)۴  توازن)۳  تركيب)۲  تقارن)۱  

  .گيرد صورت مي. . . . . . ثبت سه بعدي اشياء و طبيعت در عكاسي به واسطه وجود ‐۱۰
  هايي با حساسيت باال فيلم)۴  اي هاي حرفه دوربين)۳  نور و سايه روشن)۲  كاغذ عكاسي مرغوب)۱  

        تاريخ هنر ايران و جهان

  شود؟ اي مربوط مي  طور كلي هنر ايران باستان به چه دورهبه‐۱۱
  هزاره اول پس از ميالد)۲    هزاره اول قبل از ميالد )۱  
  پس از تاريخ تا قرن هفتم ميالدي)۴   پيش از تاريخ تا قرن هفتم ميالدي)۳  

  ؟باشد نميهاي مربوط به عهد صفوي  كدام گزينه نقوش قالي‐۱۲
  ابريشمي ـ زري بافي ـ گل و مرغ)۲  ـ حيوانياي ـ ترنج و لچك  سجاده)۱  
  نقش گل و نقوش طبيعي ـ ترنج و لچك)۴    اي ـ حيواني سجاده)۳  

  در پشت سكه كدام دولت ايران ضرب شده است؟» دوستدار يونانيان«عبارت ‐۱۳
  اشكاني)۴  صفوي)۳  ساساني)۲  سلجوقي)۱  

  شده؟كدام گزينه نشانگر نقش برجسته شكايت كسي كه بر او ظلم ‐۱۴
  گاو بالدار)۲    متظلم مدي)۱  
  نقش برجسته بيستون)۴  سر ستوني كه از سر حيوان خاص استفاده شده)۳  

   نتيجه تأثير كدام تمدن است؟مصرتمدن ‐۱۵
  يونان)۴  بين النهرين)۳  هند)۲  چين)۱  

  استفاده از نقش دو گياه پاپيروس و لوتوس د رتنديس خفرن چه مفهومي دارد؟‐۱۶
  . عليا با سفلي است مصر عالمت اتحاد)۲    .پايداري استسمبل بقا و  )۱  
  .دهد پيوند جهان پس از مرگ و عالم حيات را نشان مي)۴  . استنشانه فرعون و ملكه مصر در جهان پس از مرگ)۳  
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 ٢

  نقاشي اسالمي در تركيه عثماني تقليدي از كدام نقاشي است؟‐۱۷
  صفويه)۴  رومي)۳  بيزانس)۲  مصري  )۱  

  در هنر صدر مسيحيت چيست؟» كاتاكومب«اژه منظور از و‐۱۸
  موزاييك كاري)۴  ر زير زمينيمقاب)۳  حكاكي)۲  نقاشي ديواري)۱  

  هنر اصلي و رايج تمدن آشوري چه بود؟‐۱۹
  اي و گرد ساخت تنديس استوانه)۲  كاري روي سنگ و نقش برجسته كنده)۱  
  ساخت ظروف فلزي از طال)۴    گچبري و تزئينات گچي)۳  

  گويند؟  نقش برجسته، روايتگر ميبه كدام‐۲۰
  اي موجودات افسانه)۴  ها هستند گوياي اتفاق)۳  جنبه نمادين دارند)۲  خيالي)۱  

  چيست؟) بدوي(ويژگي شاخص هنر پريمي تيو‐۲۱
  .هنري آنان جنبه مذهبي نداردآثار )۱  
    . استهنري صرفاً تزئيني و نمايشي )۲  
  .ه استها بود كامالً تخيلي و ساخته ذهن انسان)۳  
  .يوند مستقيم و نزديك برقرار استپ) مسائل اقتصادي و روحي(بين هنر و زندگي )۴  

  كدام تمدن زودتر از بقيه به خط دست يافت؟‐۲۲
  هند)۴  چين)۳  النهرين بين)۲  مصر)۱  

   آن در جهان مورد تقليد قرار گرفته است؟ هاي كدام آثار عهد ساساني شهرتي جهاني داشته و نقش‐۲۳
  نقاشي)۴  زرين)۳  سفالي)۲  نسيمي)۱  

  شد؟ ي مانويان از كدام شيوه براي آرايش كتب استفاده مي هاي بدست آمده در برگه‐۲۴
  زرنگاري بين سطرها)۴  استفاده از خط نسخ براي نگارش)۳  دار كتاب حروف قوس)۲  تذهيب صفحات)۱  

  انيان را به خود جلب كرد؟هنر ايران اسالمي در كدام عهد به اعتالي قابل توجهي رسيد و توجه جه‐۲۵
  افشاري)۴  تيموري)۳  صفوي)۲  سلجوقي)۱  

        الياف نساجي

  شود؟  ميالياف اكريليك در كدام محلول حل‐۲۶
  اسيد كلريدريك)۴  آميد  متيل فرم دي)۳  اسيد سولفوريك)۲  سود)۱  

  ؟باشد نميكدام گزينه جزء الياف مصنوعي ‐۲۷
   ريونويسكوز)۴  استر پلي)۳  نايلون)۲  اكريليك)۱  

  باشد؟ كدام گزينه جزء الياف باز يافتي مي‐۲۸
  اكريليك)۴  استر پلي)۳  نايلون)۲  استات)۱  

  سين در كدام گزينه وجود دارد؟يماده چسبناك سير‐۲۹
  ابريشم)۴  كشمير)۳  پشم)۲  موهر)۱  

  توان استفاده نمود؟ براي شناسايي نايلون از كدام اسيد مي‐۳۰
  متالرزول)۴  سولفوريك)۳  فرميك)۲  كلريدريك)۱  

  .است. . . . . . . . . . .  آن به شكل   و مقطع عرضي. . . . . . . . . . مقطع طولي الياف نايلون به صورت ‐۳۱
  اي تاب خوردگي  ـ دايره)۲    اي ـ خار ميله)۱  
  اي صاف ـ لوبيايي ميله)۴  اي اي صاف و شفاف ـ دايره ميله)۳  

   چه صورت است؟هاي دوخت كابلي به ترتيب جهت تاب در نخ‐۳۲
  ۱(ZSZ ۲(SSZ ۳(ZSS ۴(SZZ 

   بيشتر است؟ ي كدام پارچه پذير چروك‐۳۳
  پلي استري)۴  اي پنبه)۳  پشمي)۲  ابريشمي)۱  

  ؟يابد نميهاي پارچه افزايش  يك از ويژگي با افزايش تراكم كدام‐۳۴
  سفتي)۴  وزن)۳  عبور هوا از پارچه)۲  استحكام)۱  
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  دنير خواهد بود؟. . . . . . . . .  نخ برابر با  تكس باشد آن۲۰اگر نمره يك نخ ‐۳۵
  ۱(۸۰  ۲(۹۰  ۳(۱۲۰  ۴(۱۸۰  

        الگو و دوخت

  شود؟ نتيجه رفع عيوب اندام خميده به جلو در الگو چگونه نمايان مي‐۳۶
  .شود مي تر  تر و طول درز پهلو نيز كوتاه ساسون سينه در پهلو كوچك)۱  
  .شود لو بلند تر ميتر و درز په ساسون سينه در پهلو كوچك)۲  
    .شود تر و درز پهلو بر خط پهلو منطبق مي ساسون سينه پهن)۳  
  .شود تر مي تر و طول درز پهلو نيز كوتاه ساسون سرشانه كوچك)۴  

  . . . . . باشد مقدار الزم  كدام گزينه روش رفع عيوب شكم يا باسن بزرگ مي‐۳۷
  .كنيم از طول قد كمر در مركز جلو و پشت كم مي)۱  
  .كنيم به قسمت كمر و پايين دامن اضافه مي)۲  
  .كنيم را در وسط خط كمر به جلو و يا به پشت در الگو اضافي مي)۳  
  .كنيم مي به درز پهلوي دامن از خط ران تا پائين اضافه )۴  

  شود كه كارور پشت لباس باال به ايستد؟ چه عيبي در بدن باعث مي‐۳۸
  گردن پهن)۴  شانه برجسته)۳  شانه چهار گوش)۲  پشت بر آمده)۱  

  اي است؟ كرپ چه نوع پارچه‐۳۹
  نرم و كمي براق و داراي افت خوب)۲    دوام  و باسنگين)۱  
  زبر و محكم)۴    نرم و لطيف و داراي كمي افت)۳  

  كند؟ ها فقط خط طرح حلقه يقه تغيير مي در كدام نوع يقه‐۴۰
  ب ـ شكاري گرد ـ ب)۲    آمريكايي ـ آلماني )۱  
     چهارگوش ـ هفت ـ گرد)۴    ليسي ـ آلمانيانگ)۳  

  وش داشتن كدام اندازه مهم است؟كلدر ترسيم الگوي دامن يك ‐۴۱

  ۱( 
3
)۲     دور كمر منهاي يك1

2
  دور كمر به اضافه يك1

   به اضافه يك۵/۱دور كمر تقسيم بر )۴   منهاي يك۵/۱ دور كمر تقسيم بر )۳  
   در شانه حالت كشيدگي داشته باشد نشانگر چيست؟ آستين اگر حلقه‐۴۲

  حلقه گشاد باالتنه)۴  حلقه تنگ باالتنه)۳  كاپ بلند آستين)۲  كاپ كوتاه آستين)۱  
  هاي كوچك و استخواني مناسب است؟ چه نوع آستيني براي شانه‐۴۳

  گلوش)۴  رگالن)۳  ژيگو)۲  فانوسي)۱  
  خط مركزي پشت لباس نوار نخي را در چه قسمتي بايد قرار داد؟براي دوخت زيپ در پهلو و ‐۴۴

  فقط در قسمت لبه باالي محل دوخت)۲  باشد در دوخت به نوار نخي نياز نمي )۱  
   روي خط اتو در داخل لباس در محل چاك زيپ)۴    روي خط اتو در زير زيپ)۳  

  هاي كشي كدام گزينه صحيح است؟ در رسم الگوي اوليه پارچه‐۴۵
  .كنيم  مي متر از عرض الگو كم  سانتي۲متر و خط پهلو نيز   سانتي متر وسط سرشانه پشت و جلو يك در خط مركزي جلو و پشت يك سانتي)۱  
  .كنيم  مي متر از عرض الگو كم  سانتي۲ پهلو نيز  و در خطمتر  سانتي۵/۱متر وسط شانه پشت و جلو  در خط مركزي جلو و پشت يك سانتي)۲  
  .وچك شدن الگو بستگي به نوع پارچه و تعداد كشش پارچه داردمقدار ك)۳  
  .كنيم  مي متر از عرض الگو كم متر و خط پهلو نيز يك سانتي متر وسط سرشانه جلو يك سانتي  سانتي۵/۱در خط مركزي پشت )۴  

  باشد؟ كدام گزينه نشانگر خط رول مي‐۴۶
  قه مقدار پهناي ي)۲  خورد خطي كه يقه از آن خط تا مي)۱  
  كند خطي كه يقه را به حلقه گردن وصل مي)۴    خط گردن تا خط برگرد يقه)۳  

  .بريم گيرد را در الگو باال مي به چه علت لبه الگوي پهلوي شلوار كه دهانه جيب روي آن قرار مي‐۴۷
  وصل راحت كمر شلوار)۲    باال ايستادن كمر روي بدن)۱  
   جيبتر كردن دهانه بزرگ)۴     جيبكيسهوصل راحت )۳  
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  نقش صفحه كار پيش بر در چرخ خياطي كدام است؟‐۴۸
  براي گلدوزي)۲    به حركت در آوردن پارچه)۱  
  تميز دوختن پارچه)۴    تنظيم دوخت)۳  

  شود؟ دوخت سجاف در يقه آمريكايي از چه قسمتي شروع مي‐۴۹
  .شود از وسط حلقه گردن جلو شروع و در وسط حلقه گردن تمام مي)۱  
  .شود از لبه جلو لباس شروع و در وسط حلقه گردن پشت تمام مي)۲  
  .شود از وسط حلقه گردن پشت شروع و در پائين لباس تمام مي)۳  
  .شود از پائين لباس شروع و در وسط حلقه گردن پشت تمام مي)۴  

  الگوي رويه و زير يقه شميز يه پايه سر خود چگونه بايد روي پارچه قرار گيرد؟‐۵۰
  ير يقه روي بيراه و روي يقه روي راه پارچهز)۱  
   هر دو روي راه پارچه)۲  
    زير يقه روي راه پارچه)۳  
  روي يقه روي بيراه و زير يقه روي راه پارچه)۴  

        طراحي اندام و لباس

  گيرد؟ سياهي چشم تقريباً چه كسري از سفيدي چشم را در بر مي‐۵۱

  ۱(
3
1  ۲(

4
1  ۳(

5
2  ۴(

7
2  

  در ترسيم فرم سه بعدي تنه وجه پهلو را به چه نسبت از سر بايد ترسيم نمود؟‐۵۲

  ۱(
3
)۲   طول2

2
)۳   طول1

2
)۴   عرض1

4
   عرض1

  .باشد مي. . . . . . . . . عرض . . . . . . . . عرض مچ در نماي تمام رخ تقريباً معادل ‐۵۳

  ۱(
5
3

)۲  سر−
4
2

)۳   كف−
5
3

)۴   كف−
6
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  سر−

  باشد؟ مي پهناي گردن چه كسري از پهناي سر ‐۵۴

  ۱(
4
1  ۲(

5
3  ۳(

4
3  ۴(

3
2  

  .سازند نمايان مي. . . . . . . . . .  و خطوط شكسته آن را . . . . . . . . . ها را  خطوط منحني اندام‐۵۵
  الغر و بلند ـ چاق و كوتاه)۲    بلند ـ كوتاه)۱  
  چاق و كوتاه ـ الغر و بلند)۴     چاق الغرـ )۳  

   به چه حالتي ظاهر گردد؟حجمگردد آن  در طراحي قرار گرفتن هر حجمي در بعد باعث مي‐۵۶
  باريك)۴  پهن)۳  بلند و كشيده)۲  كوتاه)۱  

  .گيرد  مي اندام شكل . . . . . . . . . .خطوط بر اساس ‐۵۷
  فرم ـ حجم  ـ حركت)۲    ايستايي ـ هماهنگي)۱  
  رسم نرم خطوط ـ حركت)۴    انكن ـ سطح ـ ايستاييم)۳  

  رخ توجه به كدام مورد در اندام است؟  سههاي اندامترين نكته در ترسيم خطوط عمودي در  مهم‐۵۸
  هاي افقي  خط)۲    بلندي اندام)۱  
  خط پهلو)۴    خط مركزي)۳  

  .تأثير فراواني دارد. . . . . . . . . .  شود بلكه در ايجاد خطوط  يك لباس مي . . .. . . . . . . .نه تنها باعث تغيير حالت خطوط . . . . . . . . . حركت ‐۵۹
  دست ـ فرعي ـ اصلي)۲    اندام ـ اصلي ـ فرعي)۱  
  عمودي   روشن ـ اصليـ  وسايه)۴    مدل ـ محيطي ـ افقي)۳  
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 ٥

  دار را بايد چگونه طراحي نمود؟ ب پايه يقه ب‐۶۰

  ۱(
3
  .شود وي خط گردن و بقيه يقه روي شانه واقع مي يقه ر2

  .شود گيرد و با حجم  دادن يقه روي شانه واقع مي روي خط گردن قرار مي)۲  

گيرد و  روي خط گردن قرار مي)۳  
3
  .شود  آن روي شانه واقع مي2

گيرد و  كمي باالتر از خط گردن قرار مي)۴  
3
  .شود آن روي شانه واقع مي 2

  باشد؟ كدام گزينه بيانگر تأثيرات بصري و رواني خط افقي مي‐۶۱
  .ي سقوط است  دهنده ثبات و نشان خطي مهيج بي)۱  
  .خطي بسيار مهيج ـ عصبي ـ در عين حال نافذ است)۲  
  .خطي بدون خطر ـ آرامش دهنده  و موزون است)۳  
  . و وسيع استهيجان ـ غير فعال  آرام ـ بي خطي)۴  

  دهد؟ تكرار كدام خط در يك لباس آنرا خسته كننده جلوه مي‐۶۲
  عمودي)۴  شكسته)۳  مايل)۲  افقي)۱  

  اي است؟ ي سينه و باسن چه اندازه اي شكل قفسه فضاي خالي بين دو قسمت ذوزنقه‐۶۳

  ۱(
4
)۲    فاصله بين خط سينه تا كمر1

2
  ي خط سينه تا كمر فاصله 1

  ۳(
4
)۴     فاصله خط سينه تا باسن1

3
   فاصله خط كمر تا باسن1

  .كمك گرفت. . . . . . . . . . توان از  بدن در طرح ميبراي يافتن تعادل ‐۶۴
  خطوط فرضي عمودي)۲    خط وسط بدن)۱  
   صحيح وزنحفظ)۴    حفظ تعادل در طرح لباس)۳  

  ن به مداد خط را ادامه دهيد خط ايجاد شده چه خطي است؟ا فشار آورد آرامي روي كاغذ بكشيد و سپس ب مداد خود را به‐۶۵
  نافذ)۴  روان)۳  جلوه دهنده)۲  متغير)۱  
         لباس كودك دوختالگو

   براي لباس نوازد كدام است؟بهترين آستين‐۶۶
  بلند)۴  كيمونو يا رگالن)۳  كوتاه)۲  جدا)۱  

 برابر است با ۲‐۳ الگو باال تنه لباس كودك فاصله در رسم اساس‐۶۷
2
  .متر سانتي. . . . . . . .   به اضافه دور سينه 1

  ۱(۵/۲  
  ۲(۴  
  ۳(۵  
  ۴(۲  

  آييم؟ متر پائين مي  از خط گردن چند سانتي۰‐۶جهت رسم خط سرشانه پشت لباس كودك نقطه ‐۶۸
  متر  سانتي۵)۱  

  ۲(
5
   قد باال تنه پشت1

  متر  سانتي۲)۳  

  ۴(
10
   باال تنه پشتقد 1

 خط گردن

اال
د ب
ق

شت
ه  پ
 تن

 

۰  

۶  

خط 
 گردن

 خط كمر

 راهنماي حلقه آستين

۰  

۲  

۱  

۳  
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 ٦

   برابر با كدام گزينه است؟۲۲ تا ۸در الگوي اساس شلوار قسمت پشت فاصله ‐۶۹

  ۱( 
2
    متر  سانتي۱+  دور باسن 1

  ۲( 
2
  متر  سانتي۱ + ۸ تا ۵ فاصله 1

  ۳(
3
  متر  سانتي۲ + ۸ تا ۵ فاصله 1

  ۴(
10
  متر  سانتي۲+  دور باسن 1

   كدام است؟ي آستين  خط كف حلقه۲ تا ۰ نقطه فاصله‐۷۰

  ۱(
5
  متر  سانتي۵/۰+  دور حلقه باال تنه جلو پشت 1

  ۲(
5
  متر  سانتي۵/۱+  دور حلقه باال تنه جلو و پشت 1

  ۳(
3
  متر  سانتي۵/۰+  دور حلقه باال تنه جلو 1

  ۴(
3
  متر  سانتي۱+  دور حلقه باال تنه جلو 1

  متر باشد؟ سانتيدر اساس لباس سرهمي فاصله اتصال باال تنه به شلوار بايد چند ‐۷۱
  متر  سانتي۲‐۴)۲    متر  سانتي۷‐۸ )۱  
     با توجه به مدل دلخواه)۴    متر  سانتي۴‐۵)۳  

  شود؟  در رسم الگو باال تنه جلو كودك چگونه محاسبه مي۱۳ تا ۳فاصله ‐۷۲

  ۱(
2
    ۵/۰+  كارور پشت 1

  ۲(
2
   كارور جلو1

  ۳(
2
   كارور پشت1

  ۴(
2
  ۵/۰+  كارور جلو 1

        رنگ شناسي تخصصي لباس

  ؟باشد نميكدام گزينه صحيح ‐۷۳
  .هاي آكروماتيك داراي ماهيت رنگي هستند رنگ )۱  
  .هاي كروماتيك داراي ماهيت رنگي هستند  رنگ)۲  
  .دهاي كروماتيك داراي ماهيت رنگي نيستن رنگ)۳  
  . ماهيت رنگي نيستندايام دارفهاي  رنگ)۴  

  شود؟ بنفش بوجود آمده باشد مكمل آن از تركيب چه رنگي حاصل مي+ اگر يك رنگ از تركيب سبز ‐۷۴
  بنفش+ آبي )۴  زرد+ سبز )۳  زرد+ آبي )۲  زرد+ قرمز )۱  

  هاي رنگي است؟ كدام گزينه بيانگر ارزش‐۷۵
  تضاد رنگي)۴  والر)۳  تضاد همزماني)۲  توناليته)۱  

  مربوط به كدام گزينه است؟» .كند پذير منتقل مي با فرو بردن در مركب مقدار كمي مركب را ذخيره كرد؛ بر سطح اثر«‐۷۶
  قلم فلزي)۴  راپيد)۳  قلم مو)۲  خودنويس)۱  

۰  

۲  

  خط مچ
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 ٧

  .بپردازند. . . . . . . . . طراحان لباس به جاي نور و نورپردازي در طرحي مايلند به ‐۷۷
  نمايش مدل لباس و طرز ايستادن اندام)۲   اندام و انعطاف پارچه و لباسنمايش حجم)۱  
  ايجاد سايه و روشن در روي اندام)۴    زي در لباسانحوه نور و نورپرد)۳  

  شود؟  تضاد رنگي مابين دو رنگ ميهكدام گزينه باعث ايجاد ارتباط بصري متعادل جهت كم كردن هر گون‐۷۸
  تضاد وسعت)۴  ها همجواري رنگ)۳  هاي رنگيژپاشا)۲  مكمل رنگي)۱  

  نام ديگر تضاد سه رنگ اصلي كدام است؟‐۷۹
  تضاد همزماني)۴  تضاد ته رنگ)۳  تضاد همپايه)۲  هاي اصلي تضاد رنگ)۱  

  ها به رنگ آبي چه عددي را داده است؟ گذاري رنگ اتين در ارزش‐۸۰
  ۱(۴  ۲(۶  ۳(۹  ۴(۸  
         ۲رياضي 

11اي  اگر جمله ي عمومي دنباله‐۸۱ −= )n(anي دوم اين دنباله كدام است؟  باشد، جمله  

  ۱(
2
1  ۲(2  ۳(2   ۴(

2
1

−  

   باشد، قدر نسبت دنباله كدام است؟۵۴ي نهم آن   و جمله۲ي ششم يك دنباله هندسي  اگر جمله‐۸۲
  ۱(۳‐  ۲(۹  ۳(۳  ۴(۹‐  

f)},,(),,(),{(اگر ‐۸۳ 113220 g)},,(),,(),( و =− 104312 f)(g)( مقدار =− 01    كدام است؟+
  ‐۱)۴  ‐۲)۳  صفر )۲  ۲)۱  

دامنه تابع‐۸۴
x

xy 1+
   كدام است؟=

  ۱(R  ۲({}0−R  ۳([ )+∞− ,1  ۴([ ) ),(, +∞− 001 U  
  ي آن کدام است؟ ضابطه. باشد  ميx تابعي نمايي برحسب yدر جدول زير ‐۸۵

  ۱(232 +×= xy  ۲(123 +×= xy  

  ۳(53 +−= xy  ۴(125 −×= xy  
  

11233ي لگاريتمي  هاي معادله يا جواب(جواب ‐۸۶ =++ )x(loglogxكدام است؟  

  ۱(
2
)۲  −1 و 3

2
3

)۳  1 و −
2
3  ۴(1  

   کدام است؟۳ره به شعاع يان در داي راد۲ ي مرکزي هيطول کمان مقابل به زاو‐۸۷
  ۱(۲  ۲(۳  ۳(۴  ۴(۶  

   كدام است؟AB=5 و BC=12 و o120=B با ABCلث مساحت مث‐۸۸
  ۱(230  ۲(330  ۳(215  ۴(315  

اگر ماتريس ‐۸۹







−

+
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11
a

a
   كدام است؟a مقدار  وارون پذير نباشد،

  ‐۳ و ۲)۴  ۱ و‐۶)۳  ۳ و‐۲)۲  ‐۱ و ۶)۱  
   پرستار زن انتخاب كرد؟۳ پرستار مرد و ۲توان   پرستار زن به چند طريق مي۵ پرستار مرد و ۷از بين ‐۹۰

  ۱(۱۶۹  ۲(۱۴۴  ۳(۱۸۲  ۴(۲۱۰  
  
  

۶  ۴  ۲  ۰  x 
۱۹۳  ۴۹  ۱۳  ۴  y 

 


